Zarządzenie nr 24/2020r z dnia 27 sierpnia Dyrektora samorządowej Szkoły podstawowej Nr
1 w Kazimierzy Wielkiej w bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii COVID-19
w autobusach szkolnych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 910), w zw. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Wydziela się strefy dla poszczególnych oddziałów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia, w których powinni przebywać uczniowie w czasie przerw w zajęciach.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.

…………….……….................
(podpis dyrektora)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W AUTOBUSACH SZKOLNYCH.

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek
zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów nie wprowadza odrębnych regulacji dla organizowanego przez
gminę przewozu dzieci do szkół. Wprowadzonych w nim ograniczeń nie stosuje się tylko w
odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych (§ 23 ust. 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).
Przewoźnik, z którym gmina podpisuje umowę zobowiązany jest do zapewnienia uczniom
odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód,
jakie ze względu na rodzaj transportu są niezbędne (art. 14 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe).
1. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko w ustalonym miejscu – przystanek
autobusowy. Podczas oczekiwania na autobus należy zachowywać dystans społeczny.
2. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.
3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.
4. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych
wskazujących na możliwość wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie
wpuszczone do autobusu szkolnego. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie
dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebrania dziecka
osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.
5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie
numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, które jest zobowiązane udostępnić na
żądanie osoby sprawujące opiekę podczas dowozu.
6. Dzieci w autobusie szkolnym zobowiązane są do zakrywania ust oraz nosa maseczką lub
przyłbicą (w zapasie jedna maseczka w plecaku).
7. W autobusie szkolnym uczniowie zajmują stałe miejsca wcześniej ustalone.
8. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas dowozu
środków ochrony osobistej: maseczek lub przyłbic.
9. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba
zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
10. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków
ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy.

11.Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

